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O ESTADO DE S. PAULO ^ 

Com Sarney, muda 
o estilõ^Hêíiecisões 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Discutia-se, durante o governo 
Ernesto Geisel, a questão da Ferro
via do Aço, já um dos maiores sorve-
douros dè dinheiro da República. O 
responsável pela Engefer, coronel 
João Quedes, pedira opiniões a con
sultores privados. Uns sugeriram in
terromper as obras faraônicas feitas 
e por fazer, modificando por comple
to o traçado e aproveitando a parte 
implantada para reforçar o tronco 
Belo Horizonte—Rio de Janeiro. Ou
tros, mesmo sustentando o objetivo 
inicial de uma linha capaz de escoar 
minério de Minas Oerais para o lito
ral do Espírito Santo, ponderavam 
sobre a importância de racionalizar 
o traçado. Como os trens vazios re
tornariam sem poder utilizar veloci
dade superior a 80 quilômetros por 
hora, recomendavam tornar as cur
vas mais estreitas e estabelecer ân
gulos de elevação maiores do que os 
fixados. Economizariam tempo, ma
terial e trabalho. O coronel Guedes, 
ao ouvir a sugestão, bateu na mesa, 
irritou-se e quis encerrar o assunto: 
"Vocês estão loucos? Querem ir con
tra uma decisão do general Geisel?" 

Como ninguém entendesse, ele 
se levantou, foi à sala ao lado e vol
tou com cópia de discurso recente do 
presidente da República, onde esta
vam fixados até os ângulos de eleva
ção e os níveis de curvatura em toda 
a extensão da Ferrovia do Aço. 
Eram cálculos pessoais feitos por 
Geisel, determinantes de uma deci
são do trono, irrecorrível. Contra
riá-los eqüivaleria a um sacrilégio. 
Uma das testemunhas do inusitado 
episódio foi o engenheiro Figueire
do Ferraz, se alguém duvidar. Con
ta-se agora para que se tenha noção 
de como as coisas funcionavam na
quele período. De como o poder era 
exercido e as decisões tomadas. O 
general não era apenas presidente, 
mas ministro de todas as Pastas, di
retor de todos os departamentos, 
chefe de todas as seções do serviço 
público, e, mais, artífice e executor 
da estratégia de cada uma das esta
tais. Queria fazer tudo, em sua oni
potência e sua presunção. O resulta
do foi um dos piores governos que o 
País já teve, responsável por grande 
parte das agruras presentes. 

Antes e depois de Geisel, os ge-
nerais-presidentes tiveram estilos 
próprios de governar e de decidir, 
mas o processo de funcionamento do 
poder e da tomada de decisões sem
pre deixou a desejar, especialmente 
com Garrastazu Mediei e João Fi
gueiredo. O terceiro presidente revo
lucionário lavava as mãos, delega
va tudo à tríade Orlando Geisel-
Delfím Netto-Leitão de Abreu. Nada 
era com ele, só na hora dos jogos de 
futebol e durante as partidas de "bi-
riba". Já o quinto na linha dos mili
tares, também desinteressado, inter-
vinha de quando em quando, mas 
apenas para complicar as coisas. 
Quando não estava cavalgando. 
Quem fosse à Granja do Torto, leva
do por um dos privilegiados cómen-
sais, podia ter a certeza de sair de lá 
com uma recomendação que certa
mente desarticularia a política de 
algum ministro. Delfim Netto que o 
diga, quantas vezes se viu obrigado 
a abrir exceções e a voltar atrás em 
disposições tomadas, por conta de 
um bilhetínho, um telefonema ou 
uma simples ordem verbal.O poder 
foi exercido na base do favoritismo e 
as decisões andavam ora na mão, 
ora na contramão, dada a facilida
de com que Figueiredo era sensibili
zado para ajeitar uma situação ou 
servir a um amigo. 

Ainda é cedo para traçar o qua
dro de funcionamento do poder, na 
Nova República. O processo de to
mada de decisões engatinha, exis
tem pontos nebulosos, mas, apesar 

disso, certas linhas-mestras já se fa
zem notar. '.^w« 

No Ministério inexistem ós^sú-
perministros. Não há ascendênom 
maior de uns sobre outros, ãiMdja 
que,, pela própria natureza de^caãa 
Pasta, estas sejam mais importante^ 
do que aquelas. Mas não se notá^por 
exemplo, um czar da economid\Nem 
de Dornelles nem de Sayad se poâ%-
râ dizer que regem a orquestrapU&i 
toca bumbo, o outro, clarínéta7~âs 
vezes se atropelam e confundem*1 a 
melodia, mas não são os dono$>-da 
partitura. No Palácio do PlandUO^a 
criação de assessorias especiais^su-
pre o vazio tantas vezes verift&Sdo 
entre o presidente e o Ministério, 
mas os assessores, sente-se cotâ^o 
passar das semanas, não chegam^a 
formar um governo paralelo. Usan
do de humildade e cautela, preser
vam-se de papéis decisórios absolu
tos, ainda que decidam na m&Afãa 
em que levam o presidente a decidir. 

A maior mudança repousa nã fi
gura do presidente. José Sarney ifão 
atua como se entendesse de tuéo^e 
tivesse, sobre tudo, a sabedoria é*a 
última palavra, ao contrário de*Bt-
nesto Geisel. Também não se alheia, 
como Garrastazu Mediei, nemèé.íh-
tromete de quando em quando.çomo 
João Figueiredo. Diligentemente, 
nos primeiros meses de sua inespe-
rada gestão, procurou aprender. 
Nunca foi economista nem pfèíên-
deu entender de economia. Conver
sou com profissionais de diversas 
tendências, chegando a desdb~ãjüt, 
para um deles, jamais ter visto g&nêe 
tão complicada, pois cada urfipWfe-
cia querer vender-lhe um produto 
completamente distinto do ouWò. 
Mas conseguiu, em algum tempú,^-
denar o pensamento e chegar a*cèn-
clusões que, longe de consídetaf^fi-
nais e imutáveis, lhe servem d&pu-
rãmetro. Tem a coragem de recoM^-
cer que precisa de opiniões, medita 
sobre elas e concentra-se na què&fi-
nal vai tomar. ->^w 

O processo decisôrio, assim^^flui 
do Ministério para a Presidênciaú& 
República, não para o presidente, 
numa primeira etapa. Chega à»jsua 
assessoria. Luís Paulo Rosemberg, 
na economia, Célio Borja, na>parte 
jurídica, Marcos Villaça, nas ques
tões sociais, o general Ivan de Sousa 
Mendes, do SNI, e outros fazem^ãe 
filtro, não de anteparo, para o que 
vem dos ministérios. ;„ Í « M » 

Quando a hora das decisõe&sba 
para José Sarney, não são apenas 
esses os componentes que ele coloca 
sobre a mesa. Porque chega a vegrdh 
política, assunto do qual entende « 
onde possui vasta experiência. Pk-
sa, então, a oportunidade política 
dessa ou daquela medida, ouvindo, 
sondando e dialogando com os Hde-
res da Aliança Democrática, comi o 
deputado Ulysses Guimarães ,eJM-
tros chefes políticos. A decisãoestú 
prestes a ser tomada e ele guarda, 
então, para o travesseiro a audiên
cia final. É com ele que costumuide-
fínír a última palavra. _ :L. .*. 

Sabe o presidente que precisa, 
muitas vezes, ceder a injunções par
tidárias e parlamentares. Nãose^n-
surge, mesmo podendo perceber^que 
em muitos casos irá pesar o intexç§-
se de grupos e de pessoas. Metíior 
assim, que esse componente surda 
por intermédio de quem foi votado-e, 
por isso, representa a população* do 
que por intermédio de amigos dqs 
amigos. Ou de tutores. Ou delesozi-
nho. Em mais um ou dois mesg^p 
quadro estará delineado e se poderá 
classificar o atual processo de toma
da de decisões. Mas o importante a 
notar é que a nova mecânica, salvo 
engano, se mostra bem superioíLàs 
anteriores. Sarney não está calcu
lando o traçado de nenhuma estra
da de ferro. Nem jogando "biríba" 
ou cavalgando em meio a pedidos de 
favores. 

C.C. 


